
 

 

 

 

 

2. 7. 2018 v 13:00 hod., kancelář místostarosty města Bystřice n. P. 

 

Přítomní: 

• 6 zástupců členských obcí (Josef Vojta – Bystřice nad Pernštejnem, Libor Pokorný – Rožná, 

PaedDr. Šárka Kunčíková - Štěpánov n. S., Ing. Pavel Kadlec - Dalečín, Vlastimil Tvarůžek – 

Strážek, Josef Smolka – Rozsochy) 

 

Program 

1. Zahájení 

2. Hospodaření MB – Rozpočtová změna č. 3/2018 

3. GDPR – aktuální informace 

4. Diskuse a další organizační záležitosti  - Letní  kino, Hry bez hranic 

5. Závěr jednání 

Schůze předsednictva se sešla v nadpoloviční většině, byla tedy usnášení schopná, viz prezenční listina. 

 

Z Á P I S 

1. Zahájení 

 

• Libor Pokorný zahájil schůzi předsednictva v 13:00 hod. a přivítal všechny přítomné členy 

předsednictva. 

• L. Pokorný přítomné seznámil s programem zasedání a vyvolal hlasování o schválení programu. 

Program byl jednohlasně schválen. 

Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

2. Hospodaření MB 

• L. Pokorný seznámil přítomné s rozpočtovou změnou číslo 3 v roce 2018 (příloha č. 1), která 

se týká zejména přesunů v rámci rozpočtu – v souvislosti s mimořádnými členskými příspěvky 
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na akci Bystřicko čte dětem ve výši 50400 Kč, musí být proveden přesun z položky 2321 na 

konsolidační položku 4121. Dále musí být také dotace z KV na tuto akci přesunuta z 

položky 2321 na konsolidační položku 4122, jedná se o částku 50 tis. Kč. Na straně příjmů je 

také nutné navýšit položku příjmy z pronájmu majetku z 35 tis. Kč o na 45 tis. Kč dle 

nahlášeného zájmu na měsíc srpen a červenec. Dále je potřeba navýšit příjmy z přefakturace 

nákladů na promítání filmů, kde se také předpokládá vyšší příjem, než je nyní zaveden 

v rozpočtu, konkrétně ze 47 tis. Kč alespoň na 89 500 Kč, dle zájmu obcí o tato promítání a cen 

jednotlivých licencí.  

Další změna souvisí také s akci BČD, která byla již ukončena a vyúčtována, plánované náklady 

v rozpočtu byly 194 400 Kč, skutečné náklady jsou 192 664 Kč. Do rozpočtu je potřeba zavést 

také novou položku příslušenství k notebooku, který byl pořízen z dotace Kraje Vysočina na 

akci letní kino a byla k němu pořízena brašna a myš v hodnotě 970 Kč – do rozpočtu tedy bude 

zavedena částka 1000 Kč. Na straně nákladů je nutné navýšit položku 5167 školení o 1000,- Kč 

- plánované školení GDPR. Po všech změnách byla do rezervy převedena částka 15 927 Kč.  

Všechny změny byly odhlasovány – na obou stranách rozpočtu o částku 52 500 Kč.  

• Hlasování:  Pro: 6     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

3. GDPR 

• V rámci tohoto bodu bylo krátce zrekapitulováno, že v uplynulých týdnech proběhly návštěvy 

pověřence s manažerkou na obcích a školách, kde došlo ke zanalyzování aktuálního stavu a 

k zavedení opatření souvisejících s GDPR. Všichni obdržely základní dokumenty, včetně 

směrnice. Další postup bude stanoven dle toho, jaké nové informace se budou v následujících 

týdnech objevovat, jaká bude praxe a stanoviska ÚOOÚ k dané problematice. Na podzim je 

plánována kontrola zavedení navrhovaných opatření a další doplnění chybějících dokumentů 

jako například záznamy o činnostech zpracování.  

4. Diskuze a další organizační záležitosti 

• Letní kino 

Vzhledem k tomu, že začalo léto a my již 14 dnů promítáme, byly přítomní ještě jednou 

informováni o nových pravidlech financování a že svazek bude nově přispívat na jednu licenci 

maximálně částku 2000 Kč. Mimořádný členský příspěvek bude činit 600 Kč na jeden film, 

zbylé náklady jdou vždy za obcí. Kdo má promítání před sebou a ještě nemá nahlášený výběr 

filmů na srpen, ať ta učiní co nejdříve.  

• Hry bez hranic 

Dne 8.9.2018 se uskuteční již 5. ročník Her bez hranic, tentokrát v Dalečíně. Bylo dohodnuto, 

že se nově pořídí také hrníčky pro všechny soutěžící, na které se složí soutěžící obce. Částka 

bude stanovena dle objednávky. Her se letos bude účastnit 11 týmu, z toho dva nováčci – ti hru 



nepořádají. Organizační porada proběhne pravděpodobně v srpnu, až se bude blížit termín 

konání akce.  

5. Závěr jednání 

 

• Předseda L. Pokorný poděkoval všem za účast a čtvrtou schůzi předsednictva ukončil. 

 

 

 

………………………………………. 

předseda mikroregionu 

       Libor Pokorný 

 

Zapsala:  

……………………………………... 

          Mgr. Veronika Benová 


